UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 2. mája 2013
(47 - 60)
Uznesenie č. 47/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Uznesenie č. 48/2013
OZ v o l í:
Predseda – Pavol Ondrejka
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Helena Popovičová
Uznesenie č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie
správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi.
Uznesenie č. 50/2013
OZ berie na vedomie záznam z kontroly použitia dotácie Strediskom evanjelickej diakonie.
Uznesenie č. 51/2013
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie sociálnej a ZPOZ.
Uznesenie č. 52/2013
OZ na základe predloženého materiálu:
- prerokovalo návrh hlavných úloh na rok 2013
- schvaľuje hlavné úlohy obce na rok 2013 po doplnení priamo na OZ, ktorý je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 53/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu Obce Košeca k 31.3.2013.
Uznesenie č. 54/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:
Schvaľuje:
zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 5/1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto uznesenia.
Uznesenie č. 55/2013
Schvaľuje: zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 5/2, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia

Ukladá: prednostke obecného úradu vypracovať prehľad platných a plánovaných VZN
a smerníc spolu s prehľadom jej pracovnej náplne.

Uznesenie č . 56/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu
Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2012.
Uznesenie č. 57/2013
Ukladá prednostke obecného úradu dodržať termíny pri prijatých opatreniach vyjadrených
v článku III. správy ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012.
Uznesenie č . 58/2013
Obecné zastupiteľstvo:
po prerokovaní predloženého materiálu
Konštatuje, že:
 na základe uznesenia č. 45/2013 zo dňa 11. apríla 2013, ktorým boli schválené
podmienky obchodnej verejnej súťaže sa podmienky súťaže zverejnili na úradnej tabuli
Obce Košeca dňa 15.4.2013, na internetovej stránke obce Košeca www.koseca.sk dňa
15.4.2013 a boli publikované v regionálnej tlači MY noviny stredného Považia číslo 15.,
dňa 16.4.2013.
 v stanovenom termíne t.j. do 2.5.2013, do 14:00 hod. bol doručený do podateľne
Obecného úradu Košeca jeden súťažný návrh, ktorý predložil Milan Sedláček, Hlavná
ulica 671/55, 018 64 Košeca, IČO: 34533371, IŠ DPH SK1020503693.
 doručený súťažný návrh splnil všetky podmienky stanovené v obchodnej verejnej súťaži
a rovnako tak splnil aj hodnotiace kritéria obchodnej verejnej súťaže
Berie na vedomie:
 Výsledky vyhodnotenia doručených súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže č.
1/2013 uvedené v Zápisnici o otváraní a vyhodnotení ponúk obchodnej verejnej súťaže
č. 1/2013, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. Na základe vyhodnotenia
súťaže sa najvhodnejšou ponukou s poradovým číslom 1 stal súťažný návrh, ktorý
predložil Milan Sedláček, Hlavná ulica 671/55, 018 64 Košeca, IČO: 34533371, IŠ DPH
SK1020503693.
Uznesenie č. 59/2013
Schvaľuje:
A: Prevod nehnuteľnosti v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve obce Košeca a to:
- budova súp. č. 670 – Kultúrny dom, postavená na pozemku parc. č. KNC 1203
zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m 2 s príslušenstvom, ktoré tvorí plot,
kopaná studňa, vodovodná prípojka, NN prípojka vzdušná, spevnené betónové
plochy, plynovodná prípojka, kanalizačná prípojka a septik.
- pozemok parc. č. KNC 1203 zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m 2
 nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na Správe katastra Košeca na LV č. 1 na základe
výsledkov obchodnej verejnej súťaže č.1/2013, kupujúcemu Milan Sedláček, Hlavná ulica
671/55, 018 64 Košeca, IČO: 34533371, IŠ DPH SK1020503693, za kúpnu cenu 56.400,- €
za podmienok stanovených v podmienkach obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013.
B: Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca
a to:

-



budova súp. č. 670 – Kultúrny dom, postavená na pozemku parc. č. KNC 1203
zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m 2 s príslušenstvom, ktoré tvorí plot,
kopaná studňa, vodovodná prípojka, NN prípojka vzdušná, spevnené betónové
plochy, plynovodná prípojka, kanalizačná prípojka a septik.
- pozemok parc. č. KNC 1203 zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m 2
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na Správe katastra Košeca na LV č. 1 na základe
výsledkov obchodnej verejnej súťaže č.1/2013, kupujúcemu Milan Sedláček, Hlavná ulica
671/55, 018 64 Košeca, IČO: 34533371, IŠ DPH SK1020503693, za kúpnu cenu 56.400,- €
za podmienok stanovených v podmienkach obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013.
Poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Kúpna zmluva bude
podpísaná v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej schválenia.

Uznesenie č. 60/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu podľa zmenového listu č. 5/3, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
V Košeci, 6. 5. 2013

Radomír Brtáň
starosta

